OB INA ILIRSKA BISTRICA
OB INSKA VOLILNA KOMISIJA
Bazoviška cesta 14
6250 ILIRSKA BISTRICA
Številka: 041-21/2010
Datum: 25.10.2010

PORO ILO

o izidu glasovanja v drugem krogu rednih volitev župana,
in o izidu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti,
ki so bile 24. oktobra 2010,
v Ob ini Ilirska Bistrica
Ob inska volilna komisija Ob ine Ilirska Bistrica je na svoji 12. seji dne 25.10.2010, na
podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja drugega kroga
volitev župana in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja
naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti, zapisnika o pred asnem glasovanju in
glasovanju po pošti ter zapisnikov o delu ob inske volilne komisije pri ugotavljanju
kon nega izida lokalnih volitev 2010, ugotovila kon ne uradne izide glasovanja za
župana in volitev v svete krajevnih skupnosti, ki so bile 24. oktobra 2010 ter sestavila
naslednje poro ilo.
A. Ob inska volilna komisija je ugotovila:
b. 1. V splošne volilne imenike za obmo je Ob ine Ilirska Bistrica
je bilo vpisanih 11938 volivcev.
b. 2. S potrdilom so glasovali 4 volivci.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMO JE OB INE: 11942
(b1 + b2)
GLASOVALO JE: 5847 VOLIVCEV
B. Za volitve župana je bilo:
ODDANIH GLASOVNIC: 5847
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali ve številk ob imenu kandidata
oziroma ker ni bilo mo ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 91
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Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. EMIL ROJC
2. ANTON ŠENKINC

št. glasov
3086
2670

SKUPAJ: 5756 veljavnih glasov (100 %)
(Kontrola: neveljavne + skupaj oddani veljavni glasovi = število oddanih glasovnic.)
Ugotovi se, da je ve ino veljavnih glasov prejel Emil Rojc.
Za župana Ob ine Ilirska Bistrica je izvoljen Emil Rojc.
C. NAKNADNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNE SKUPNOSTI, ki so potekale skupaj
z drugim krogom volitev za župana
Iz seznama krajevnih skupnosti, volilnih enot in kandidatov je razvidno število glasov, ki
jih je pridobil posamezen kandidat ter kateri kandidati so izvoljeni.
Priloga: Rezultati volitev v krajevne skupnosti je sestavni del tega poro ila.
. Ob inska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti pri ugotavljanju volilnega izida.
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